
1



தன்னம்பிக்கை� துளி�ள்
�விகைத�ள் 

 இனிய தமிழ் செ�ல்வா

அட்கை�ப்ப�ம் : Gnu Anwar - gnuanwar@gmail.com

மின்னூலாக்�ம் : சீ.ராஜே3ஸ்வரி -  sraji.me@gmail.com

செவளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிகைA : Public Domain – CC0
உரிகைA – கிரிஜேயட்டிவ் �ாAன்ஸ். எல்லாரும் படிக்�லாம், பகிரலாம்.

2

mailto:sraji.me@gmail.com
mailto:gnuanwar@gmail.com


ப�ொருளடக்கம்

 நூல் அறிமுகம்......................................................................................................................................5

 ஆசிரியர் அறிமுகம்...............................................................................................................................6

சமர்�்�ணம்............................................................................................................................................7

1.  மகிழ்ச்சித் தத்துவம்!........................................................................................................................8

2.  வொர்த்தைதயின் வல்லதைம!..................................................................................................................9

3.   எணண்ம் ப�ொல் வொழ்வு!..................................................................................................................10

4.மிததைவ!...........................................................................................................................................11

5. �க்குவம்!.........................................................................................................................................12

6.  வொழ்க்தைகபய அனு�வம்!.................................................................................................................13

7. தன்னம்�ிக்தைக!...............................................................................................................................14

8.   கண்பன துயில் எழு!........................................................................................................................15

9.    திங்கள் கிழதைம அது வரம்!............................................................................................................16

10.  பவளிநொட்டு வொழ்க்தைக!.................................................................................................................17

11.  இன்றுடன் வொழ்பவொம்!..................................................................................................................18

12.   வொழ்க்தைக வொழ்ந்து �ொர்!...............................................................................................................19

13. இலடச்ியம்!....................................................................................................................................20

14. தளர்ந்துவிடொபத! துளிர்விடு!........................................................................................................21

15.  ஆண்தைம தவபரல்!........................................................................................................................22

16.  புதிய யுகம்!...................................................................................................................................23

17. பதங்கிவிடொபத!.............................................................................................................................24

18.   இந்த பநொடியில் வொழ்பவொம்!..........................................................................................................25

19.  ப�ொட்டி உன்னுடபன!.......................................................................................................................26

20.  பவற்றியின் வொசற்�டி!...................................................................................................................27

21.வொழ்க்தைக!.....................................................................................................................................28

22.  �ண்�ின் உன்னதம்!........................................................................................................................29

23.  நடுதத்ர வர்க்கம்!..........................................................................................................................30

24. நிஜம்!............................................................................................................................................32

25. நகரத்துவொழ்க்தைக!.......................................................................................................................33

26. மொற்றம்!.........................................................................................................................................34

3



27. நல்லகொலம்!....................................................................................................................................35

28. தனித்துவம்!..................................................................................................................................36

29. முடியும்!..........................................................................................................................................37

30. வொழ்க்தைக�்�யணம்!......................................................................................................................38

31.  பநருக்கடி நிதைல!..........................................................................................................................39

32.   ஆணிற்கு பவண்டிய மனம்!...........................................................................................................40

33.  குதைறயில்லொ மனிதன்!..................................................................................................................41

34.  விசித்திர மனிதர்கள்!...................................................................................................................42

35. இதைடபவளி!..................................................................................................................................43

36. பதடல்!!!........................................................................................................................................44

37. எதிர்�ொர்�்பு!...................................................................................................................................45

38.  பநருக்கடியின் பநருடல்!...............................................................................................................46

39. வொலி�ம்!........................................................................................................................................47

40. பசொற்கள்!......................................................................................................................................48

4



நூல் அறிமு�ம்

வாழ்வில் அன்றா�ம் நாம் பல பிரச்�கைன�கைSயும், இ�ர்�கைSயும் �ந்திக்கின்ஜேறாம் அவற்கைற 
�வாலா� எடுத்து அதில் செவற்றி செபற ஊக்குவிக்கும் �விகைத துளி�ஜேS இகைவ�ள். 

முடியும் என்ற எண்ணம் விகைதயா� Aனதில் விகைதக்�ப்பட்டு பழச்சுகைSயா� செவற்றி இனிக்� 
ஜேவண்டும் என்பஜேத வாழ்வில் அகைனவரின் ஆகை��ள். அதற்�ான ஒரு முயற்சி தான் இப்புத்த�ம். 
என்கைன ஊக்குவித்த வரி�ள் இப்செபாழுது உங்�ள் கை��ளில். �ரியான ஜேநரத்தில் �ரியா� செ�ால்லப்படும்
வார்த்கைத செவல்லும். அஃஜேத இம்முயற்சி. நீங்�ள் வாசித்து அது ஏஜேதனும் ஒரு சூழ்நிகைலயில் 
உங்�ளுக்கு உதவிபுரின் இக்�விகைத�ள் அதன் பலகைன அகை�ந்துவிடும்.

விழி.எழு.விருட்�Aாகு�!

நன்றி�ள்,

செ�ல்வா
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ஆசிரியர் அறிமு�ம் 

செபயர் - செ�.செ�ல்வ�ங்�ர்

ஊர் - செநல்கைல, 

இருப்பது - ஜே�ா�ார், ஓAன்,

படிப்பு - செபாறியியல் (இயந்திரவியல்)

இகைணயம் - iniyatamilselva.blogspot.com

மின்னஞ்�ல் - selvasankarc@gmail.com

�ாப்புரிகைA விருப்பம் - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 international 

உலகின் மூத்த தமிழ் செAாழிகைய தாய்செAாழியா� செ�ாண்�தில் செபருமிதம் செ�ாள்பவன். �ாலங்��ந்த 
தமிகைழ அடுத்த தகைலமுகைறக்கு வலிகைAயா� ஜேதாள் ��த்த நிகைனப்பவன். �கைரயில் நின்று தமிழ் 
��கைல ஜேவடிக்கை� பார்க்கிஜேறன், �ாண்பது எல்லாம் ஆச்�ரியமூட்டுகிறது!

தமிழ் ��லில் இன்கைறய தகைலமுகைறயினர் ஒவ்செவாரு வரும் முத்செதடுக்�ாவிடினும் பரவாயில்கைல, 
அதில் �ால் நகைனத்தாஜேல ஜேபாதும் அச்சு�ம் அலாதி இன்பம் தரும். இகைத ஒவ்செவாரு இகைSஞரும் 
��கைAயா� உணர்ந்து செAாழிகைய வSப்படுத்த ஜேவண்டும் என்பஜேத என் அவா! 

வாழ்� தமிழ்! வSர்� தமிழ்!!!
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�Aர்ப்பணம்

இப்புத்த�த்கைத என்கைன உயிர்பித்த ��வுளும், என் தந்கைத �.செ�ல்லமுத்து, தாய் - Aஜே�ஸ்வரி 
அவர்�ளுக்கும் �Aர்பிக்கிஜேறன். அதுAட்டுAல்லாது என்கைன மிகுந்த ஊக்குவித்து எனது பகை�ப்பு�கைS 
�ரிபார்த்து பிகைழதிருத்தும் எனது அக்�ா - ராஜீ, தங்கை� - ஜே�ாAதி & தம்பி - பிருத்திவிராஜ்க்கும் என் 
AனAார்ந்த நன்றி�ள் ஜேAலும் எனது பகை�ப்பு�ளுக்கு இகைணயவடிவம் தந்த ஜேதாழன் ந�ராஜ்க்கும் 
இன்ன பிற ஜேதாழர்�ளுக்கும் எனது பணிவான வணக்�ம்.

எல்லாவற்றிர்க்கும் ஜேAல் எனது பகை�ப்கைப மின்னனு புத்த�வடிவில் செவளியி� உதவிய 
Freetamilebooks.com & Creative commons குழுவிற்கும் Aற்ற உதவி புரிந்த அகைனத்து நல்உள்Sங்�ளுக்கும் 
எனது பணிவான நன்றி�ளும் வணக்�மும்.

இங்ஙனம்

இனிய தமிழ் செ�ல்வா 
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1. Aகிழ்ச்சித் தத்துவம்!

வாழ்வின் அதீத ஜேநரங்�ளில் நAது �ந்ஜேதாஷங்�கைS பணத்திற்�ா� துறக்கின்ஜேறாம்!

அனுபவிக்�ாத சின்ன சின்ன �ந்ஜேதாஷங்�கைS விகைலசெ�ாடுத்து,

வாங்கிவி�லாம் எனநிகைனத்து விடுகின்ஜேறாம்!

இந்த உல�மும் அப்படிஜேய செவற்றி செபற்றவனுக்ஜே� Aகு�ம் சூட்டுகிறது,

செவற்றி செபற்றவகைன ஜே�ட்டுப்பாருங்�ள் அவன் செபற்றகைதவி� இழந்தஜேத அதி�ம்!

முடிந்தவகைர மிடுக்�ாய் திரியாAல், 

�டுக்�ாய் அSவு Aகிழ்ச்சியானாலும் Aனம்குளிர Aகிழ்ஜேவாம்!

சின்ன சின்ன Aகிழ்ச்சி�ஜேS நம்வாழ்வின் உயிர்ப்பு�ள்!

புன்னகை�ப்ஜேபாம் புத்துயிர் செபறுஜேவாம்! 
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2. வார்த்கைதயின் வல்லகைA!

வார்த்கைத�ளுக்கு வலிகைA உள்Sது,

அதன் வல்லகைA செ�ால்பவகைர வி� ஜே�ட்பவகைர ஆட்டுவிக்கிறது!

அதனால் வார்த்கைத�ளில் வஞ்�கைன தவிருங்�ள்,

வார்த்கைத�ளில் வகை�பா�ாதீர்�ள்,

வார்த்கைத�Sால் வாழ்த்துங்�ள்,

வார்த்கைத�ளில் புன்னகை� வா�ம் செ�ய்யுங்�ள்,

முடியும் என்று ஊக்குவித்துப்பாருங்�ள்,

அந்த பகை�வனுக்கும் பிடித்துவிடும் உன்னி�ம் ஜேதால்விசெபற!!!!
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3. எண்ணம் ஜேபால் வாழ்வு!

ஒருவருக்கு எண்ணம் தி�செAனில்,

அந்தியும் தகைல �ாய்க்கும்,

ஆ�ாயமும் நீர் சுரக்கும்,

இAயமும் ஏற இ�ம் தரும்,

ஈர Aண் சிற்பAாய் Aாறும்,

உலகில் முன்ஜேனற்றம் வரும்,

ஊழ் முயற்சி செவற்றி செபரும்,

எண்ணம் ஜேபால் நிகைறஜேவறும்,

ஏணி ஜேபால் வாழ்வு உயரும்,

ஐயமின்றி வாழ்வு மிளிரும்,

ஒன்று பட்� முயற்சி கை�கூடும்,

ஓடி உகைழத்த பலன் கிகை�க்கும்,

ஔகைவ கூற வில்கைல, இது வாழ்வின் அனுபவம்,

அஃஜேத எண்ணம் இருப்பின் வாழ்வு வSஜேA!
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4.மிதகைவ!

வாழ்க்கை�யில் தண்ணீரில் மிதக்கும் மிதகைவயாய் இருப்பாயா�!

Aற்றவரால் வீழ்த்த நிகைனத்து அமுக்கினும் முழ்�ாAல் மிதப்பாயா�!

எத்துன்பம் வரினும் அகை�ந்து செ�ாடுத்து 

��ந்து செ�ல்ல வழிசெ�ாடுத்து மீண்டும் 

தன்நிகைலயில் தன்நிகைறவகை�வாயா�!

எத்தகைனமுகைற அகைல அகைல�ழிப்பினும், 

�னமில்லா �ர்வத்து�ன், தாSாAல் தSராAல், 

உள்ளுவஜேதல்லாம் உயர்உள்SAாய் 

நாட்�ளு�ன் நகை�பயில்வாயா�!
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5. பக்குவம்!

இருப்பதில் திருப்தி செ�ாண்டு Aகிழ்ச்சியாய் இருப்ஜேபாம்! 

இல்லாதகைத எண்ணி எண்ணி ஒருஜேபாதும் புலம்ஜேபாம்!

இன்னல்�ள் பல வரினும்!

இடும்கைப�ள் பல செதா�ரினும்!

தாSாAல், தSராAல், தள்Sா�ாAல்,

நிகைலயா� இருப்ஜேபாAா�! 

தாழ்வஜேதா தங்கிவி� அல்ல ��ல் நீருக்கு!

ஜேபரகைலயாய் செபாங்கி�ஜேவ!

பின்செ�ன்றது நின்று விடுவதற்�ல்ல அம்பிற்கு!

சீரிப்பாய்ந்து இலக்கை� துகைSப்பதற்ஜே�! 

பச்கை� Aண்ணிற்கு பக்குவமில்கைல! 

Aகைழயில் �கைரந்துவிடும்!

சுடு Aண்ணிற்ஜே�ா பக்குவAதி�ம்!

Aகைழ என்ன? Aண்ணில் புகைதத்தாலும் Aங்�ாது! 

வாழ்கைவ ஓர் கைவரத்கைதப்ஜேபால் �ந்திப்ஜேபாம் நாளும்! 

ஒவ்செவாரு சூழ்நிகைல�கைSயும் உட்செ�ாண்டு �டினAாஜேவாம்!

அனுபவத்தில் ஊறி பலநாள் செ��ாத பண்�Aாஜேவாம்!

நம்மி�ம் உள்Sகைத செ�ாண்�ாடுஜேவாம்!

இல்லாதகைவக்கு பயிற்சி செ�ய்ஜேவாம்! 

வாழ்க்கை� நம்கைA பலமுகைற புரட்டிப்ஜேபாடும்!

பனியாரத்கைதப்ஜேபால் நன்றா� உப்பி தின்ன தின்ன தித்திப்ஜேபாம்!

பண்பிஜேல சிறந்த பண்பு பக்குவம்!

ஆசிரியரிஜேல சிறந்த ஆசிரியர் அனுபவம்!

நாளும் பயில்ஜேவாம்! 

அனுதினமும் உயர்ஜேவாம்!

விழு! எழு! விருட்�Aாகு�!
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6. வாழ்க்கை�ஜேய அனுபவம்!

விழுவதும் எழுவதும் வாழ்வின் பரிணாAஜேA, 

ப�ல் முடிந்து இரகைவப் ஜேபால...

�டிவதும் �ட்டி அகைணப்பதும் அன்பின் குணஜேA, 

நல்Aனிதனாய் உல�த்தில் உருசெவடுக்�...

இன்பமும் துன்பமும் ஒழுக்�த்தின் �ன்AானஜேA,

ஒன்கைற அனுபவித்தால் தான் Aற்றதன் உண்ணதம் உணர...

ஏற்றத்தாழ்வுதகைன புன்னகை�யு�ன் ஏற்றுக்செ�ாள், ஏற்றத்தில் உயரத்கைதயும் இறக்�த்தில் ஆழத்கைதயும் 

அSந்ஜேதன் என செபருகைA செ�ாள்...

வாழ்க்கை�கைய புன்னகை�யால் அSவSாவு,

அழுதவு�ன் Aறந்து சிரிக்கும் குழந்கைதப்ஜேபால!!!
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7. தன்னம்பிக்கை�!

வாழ்க்கை�யில் நம்கைA உயர்த்துவது தன்னம்பிக்கை�ஜேய,

எண்ணம் செ�யலா� வந்து நற்பழக்�Aா� உருவம் செபற்றால்

செவற்றி நம்மி�ம் அ�ப்படும்.
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8. �ண்ஜேன துயில் எழு!
�ண்ஜேன துயில் எழு!

புதுவிடியல் பிறந்தது!

�ண்ஜேன துயில் எழு!

உனக்�ான செபான்நாள் உதயAானது!

�னவில் �ாணும் ஓவியத்திற்கு,

உகைழப்பால் உயிர்செ�ாடு ஆ�ஜேவ துயில் எழு!

வாழ்கை� முடிசூட்டுகிறது, 

எவன்  புதுகைA பகை�த்து அதற்கு அர்த்தம் அளிக்கிறாஜேனா! 

ஆ�ஜேவ துயில் எழு!  துயில் எழு!

என்றும் உன்கைன உல�ம் ஜேபாற்ற,

உன்�ாலம் செபாற்�ாலAா� விSங்� துயில் எழு!

இலக்கு ஒன்ஜேற உனது உயிர்துடிப்பாய் ஓயாAல் ஒலிக்�!

�ாலம்பாராAல் �ாரியம் செ�ய்!

அண்��ரா�ரமும் உதவி பயக்கும்!

அகிலம் ஜேபாற்றும் ஒருநாளுக்�ான முதல்நாள் இன்று!!!

விழித்திடு! 

விகைSபடு! 

விண்முட்டும்  

விருட்�Aாய் 

வSர்ந்திடு!!!
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9. திங்�ள் கிழகைA அது வரம்!

வாரத்தின் முதல் நாள் அது வரம்!!!

தன் �னவு�கைS செ�துக்கி சிகைல செ�ய்பவனுக்கு!!!

உளியும், சிகைலயும் ஜேபால் நம் நிகைனவும்,�ாரியமும்…

நிகைலத்த இலக்கும் அதற்�ான 

நித்திய சிந்தகைனயும் உகை�யவன் செவற்றியகை�கிறான்.

Aற்றவன் Aனகைத அகைலபாயவிட்டு செவற்றி�Aாகிறான்!!!

யாருகை�ய எண்ணம் செ�யலாகி,

செ�யல் பழக்�Aாகி, பழக்�ம் குணAாகி செதா�ருகிறஜேதா

செவற்றியும் வாகை�யும் அவனி�ஜேA அ�ப்படுகிறது!!!

�னவு நிகைனவா� எழுச்சி செ�ாள்�! இந்த நிமி�ம் நAஜேத!!!

ஜேதனின் சுகைவ எத்துளியிலும் Aாறாததுஜேபால், 

நAது எண்ணங்�ளும் வண்ணங்�Sா� அகைAந்து வாழ்க்கை� மிளிரட்டும்!!!

விழி!எழு!விருட்�Aாகு�!!!

16



10.செவளிநாட்டு வாழ்க்கை�!

Aண்கைணயும், Aக்�கைSயும் ஓய்செவடுத்த திண்கைணகையயும் Aறந்திங்கு வந்ஜேதாம் எங்�ளுக்கு செபயர் 

செவளிநாட்டு வாழ்இந்தியர்!!!

பிகைழப்புதான் ஜேதடி வந்ஜேதாம் பின்புதான் புரிந்தது உ�ல் Aட்டுமிங்ஜே� உள்SAகைனத்தும் அங்ஜே�ஜேய 

நிற்கிறது என்று!!!

இங்கு உகைழப்ஜேப முதலீடு, கை��ஜேS மூலதனம், ஊரில் பலர் கூறுவார் பாக்கியவானப்பா, 

செவளிநாட்டில் வாழ்கிறானப்பா!!!

இங்கு பண்டிகை��ள் ஏதுமில்கைல, ப�ட்�ான ஆகை�யுண்டு,

பங்�ாளி�ள் யாருமில்கைல பலம் ஜே�ர்க்�!!!

Aகிழ்சியான நாட்�ள் Aனதிஜேல �கைறகிறது!!!

�ாணி நிலம் செ�ாள்S,உற்றகைத �கைர ஜே�ர்க்�, 

��ன் தீர்க்� இங்கு வந்ஜேதாம் இதில் ப�ட்டில்கைல, 

பசி உண்டு, பந்தா இல்கைல, பா�முண்டு!!!

பணயக் குதிகைர நாங்�ள், கை��ள் �ட்டுண்டு நீந்துகிஜேறாம் 

�கைரஜே�ர்ஜேவாம் எனும் நம்பிக்கை�யில்!!!

இகைறவா நான் உன்கைன ஜேவண்டுகிஜேறன் இவ்வாழ்கை� 

என் குடும்பத்தில் பிறர்கிகைSக்�ாஜேத என்று!!! 

நான் �ண்� செ�ாப்பனங்�ள் என்ஜேனாடு முடியட்டும்!!! 
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11. இன்று�ன் வாழ்ஜேவாம்!

Aாற்றம் ஒன்ஜேற Aாறாதது இவ்வுலகில், 

Aாற்றம் நல்லகைவ ஜேநாக்கி அகைAய செபற ஜேவண்டும் அவ்வSவு தான்!!!

நாகைSகைய நிகைனத்து இன்று குழம்பினால், 

இன்கைறய நாகைS நாம் ஜே�ாட்கை� விட்டு விடுஜேவாம்!!!

Aகிழ்ச்சியான நிகைனவு�கைS Aட்டும் மீண்டும், மீண்டும் நிகைனவில் செ�ாள்ஜேவாம், அது நம்வாழ்கைவ 

என்செறன்றும் புதுபித்து உயிர்பிக்கும்!!

எங்கு செ�ன்றாலும் உன் தனித்தன்கைAகைய விட்டுவி�ாஜேத!

அது Aட்டுஜேA Aற்றவர்�ள் Aனதில் உன்கைன பதியகைவக்கும்!!! 

வாழ்த்துக்�ள்!!!
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12. வாழ்க்கை� வாழ்ந்து பார்!

வாழ்க்கை� மி�துரிதAான பயிற்சி,

அதில் நம்முயற்சியின் விகைSஜேவ செவற்றி,

பல ஜே�ாதகைன�கைS புன்னகை�யு�ன் ��ந்து, 

வழிவிட்டு,செபாறுகைA தவராAல் �கித்துசெ�ாண்டு,

வகைSந்து, செநளிந்து, முன்,பின், செ�ன்றகை�வஜேத இலக்கு,

ஜே�ாதகைன�ள் பலவழி�ளில் வரினும் அ�ராஜேத!

Aனம் தி�ஜேAனின் Aாசு ஏதுமில்கைல!!!

எழுந்திரு,��கைA செ�ய், ஏழ்கைA எட்�ா தூரம் செ�ல்லும்...

துரத்திவிட்டு இகைSப்பாருஜேவாம், 

அதுவகைர என் நிகைனவும்,�னவும்,ஊக்�மும் நீஜேய!!!
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13. இலட்சியம்!

எரிவாயு எந்த நிகைலயிலும் தனது எரியும் தன்கைAகைய இழப்பதில்கைல, 

நாமும் செ�ாண்� லட்சியத்தில் துளி கூ� பி��ாAல் இருப்பின் செவற்றிஜேய!!!
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14. தSர்ந்துவி�ாஜேத! துளிர்விடு!

வாழ்க்கை�யில் எதற்கும் தSர்ந்துவி�ாஜேத!!!

�ட்டித்தங்�த்திற்கு Aதிப்பு அதி�ம்,

Aற்றகைவக்ஜே�ா �ழிவு அதி�ம்!

தகை��ள் Aகைலசெயன இருந்தாலும்,

அவற்கைற தாங்கிக்செ�ாள்ளும் பூமி நாAா� இருப்ஜேபாம்!

இகைறவன் செ�ாடுத்த செ�ாகை� நல்அறிவிருக்�! நல்ல அங்�மிருக்�!

ஊனம் நம் எண்ணத்தில் எதற்கு? 

செபாறாகைA நம் குணத்தில் எதற்கு?

ஜே�ாம்பல் நம் செ�யலில் எதற்கு?

�கைSப்பகை�ந்தால் இகைSப்பாறு,

இலக்கை� வி�ாஜேத! ஜேநாக்�ம் நல்வாழ்வு!

அகைத ஜேநாக்கிஜேய நம்பயணம் நகை�ஜேபா�ட்டும்!

விழி.எழு.விருட்�Aாகு!!!
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15. ஆண்கைA தவஜேரல்!

அல்லலின் ஆதிக்�ம் அதி�Aானாலும் �லங்�ாஜேத,

தன்நம்பிக்கை�யில் உன்தகைல உயஜேர ஜேநாக்�ட்டும்,

பிரச்�கைன�கைS ஒரு தாAகைர ஜேபால் கை�யாளு�!

எத்தகைன முகைற �னAா� நீர் வந்து அAர்ந்தாலும், 

இகைல நகைனவதில்கைல!!!

அல்லலின் ஆற்றகைலவி� உன்AனவலிகைA ஒருஜேபாதும் குன்றா,

விகைதயா� விகைSபடு சூழ்நிகைல �டினஜேAா, 

அதகைன உன்நம்பிக்கை�யால் பிSர்த்செதறி,

உன் நிகைனவில் வழி இருப்பின்,

அது நி3த்தில் விழிக்கு எட்டும்,

விழிபிடித்த வழியில் த�ம் பதித்து நகை�செ�ாள்�, 

தூரம் சிறிஜேத!!!

விழி.எழு.விருட்�Aாகு!!!
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16. புதிய யு�ம்!

புதியயு�ம் தான் இது, ஆனால் மி�வும் புதிதல்ல! 

ஜேபாராடும் குணம் இயல்பிஜேல செதன்பட்�ாதாஜேலா என்னஜேவா!

இன்றுவகைர இகை�வி�ாAல் ஜேபாராடிக்செ�ாண்டிருக்கிஜேறாம்!

அடிப்பகை� நலகைன உருவிக்செ�ாண்டு, வல்லரசுக்�ான வSர்ச்சி பிம்பம் ஏன்?

இயற்கை�க்கு முரணா�, அதன் அகைAப்கைப உருகுகைலத்து, மீத்ஜேதன், கை�ட்ஜேரா�ார்பன், நியூட்ரிஜேனா, 

Aற்றும் ஸ்செ�ர்கைலட் ஏன்? 

இகைவ அகைனத்தும் ஒற்கைற ஜேநரத்தில் �ற்கைற �ட்டி முடிக்� முகைனப்பது ஏன்?

Aக்�ள் நலனில் அக்�கைற செ�ாண்� அரசு AAகைதயில் இருக்�ாது! 

Aக்�ளின் ஐயத்கைத ஜேபாக்கும்!

Aக்�ளின் வி�யத்கைத தீர்க்கும்!

அடுத்த தகைலமுகைறக்கு சுவாசிக்� நல்ல �ாற்கைறயும், 

உண்ண வி�Aற்ற உணகைவயும், 

குடிக்� நஞ்�ற்ற நீகைரயும் செ�ாடுப்பது நAது தகைலயாய ��கைA! 

��கைA Aறவீர்! �ாலம் �னியும்! 

வாய்கைAயும், உண்கைAயும் நம்வாஞ்சியால் செவல்லும்!!!

வாழ்� தமிழ்! வSர்� தமிழர்!

வாழிய வாழியஜேவ!!!
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17. ஜேதங்கிவி�ாஜேத!

ஓடுகின்ற நதியிலிருந்து பிரிந்து செ�ன்று ஜேதங்கிய குட்கை�,

நதிகைய பார்த்து ஏSனAா� ஜே�ட்�து, ஓடுவதில் என்ன சு�ம் என்று?

அப்செபாழுது அலட்�ாAல் நதி கூறியது.

நாம் ஓ�ாAல் என்று ஜேதங்குகிஜேறாஜேAா,

அன்ஜேற அழுக்�கை�ய துவங்குகிஜேறாம்,

ஓடினால் ஓடுகின்ற பாகைத நம்கைA செ�ம்கைAபடுத்தி தூய்கைAயாக்கிவிடும்.

அதுஜேபாலஜேவ வாழ்க்கை�யும். உகைழப்பவனுக்ஜே� Aதிப்பு அதி�ம்!!!

ஜே�ாம்பித்திரிபவன் �முதாயத்தில் �ங்��ப்படுகிறான்,

��கைAகைய செ�ய்பவன் �ளிப்பகை�கிறான்...

வாழும் வகைர ஓயாஜேத,

அப்செபாழுதுதான் வSர முடியும்!!!

விழி.எழு.விருட்�Aாகு!
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18. இந்த செநாடியில் வாழ்ஜேவாம்!

வாழ்வும் அப்படித்தான்,

இந்த Aனித Aனமும் அப்படித்தான்!!!

இருப்பகைத விட்டுவிட்டு இல்லாதகைத எண்ணி நிகைனத்துருகும்!

நிகைனத்தது கிகை�த்தால் அதன் நிகைலயாகைAகைய �ண்டு �வகைல செ�ாள்ளும்!!!

��ந்தகைவ ��ப்பு எனில் அகைவ நல்அனுபவAாகும்,

அல்லாAல் இனிப்பு எனில் அகைவ நல்நிகைனவு�Sாகும்!

��ந்தகைவ நம்கைA ஒருஜேபாதும் �ட்டுப்படுத்தா!

அஃஜேத வருபகைவ நம்கைA ஒருஜேபாதும் பயமுறுத்தா!

அவ்விதஜேA ஏதிர்செ�ாள்S Aனகைத பயிற்றுவிப்பாயா�!!!

இருக்கும் ஒவ்செவாரு  செநாடிகையயும் முழுகைAயா� உணர்�!!!

இந்த செநாடி வாழ விகைSஜேவாம்!!!

விழி.எழு.விருட்�Aாகு�!!!
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19. ஜேபாட்டி உன்னு�ஜேன!

வாழ்வில் யாகைரயும் குகைறத்து Aதிப்பி�ாதீர்�ள், 

அதற்கு பதிலா� அவர்�ளின் குகைற�கைS �கைSய முற்படுங்�ள்!!!

சில ஜேநரம் தவறு�ள் சுட்டிக்�ாட்� இ�ம் செ�ாடுக்�லாம்,

ஆனால் இங்கு யாரும் பூரண �ரியானவரில்கைல!!! 

�ாலம் �னியும் �ாத்திருப்ஜேபாம் நாAா�!!!

வாழ்க்கை�யும் இப்படித்தான்.

ஓவ்செவாருவரும் தான் சிறந்தவன், ஜேதர்ந்தவன்,

சுத்தAானவன் என்பகைத நிரூபிக்�ாAல்.

Aற்றவகைர அகை�யாSமிட்டு அவர்�கைS வி� சிறந்தவன்,

என நிருபம் செ�ய்கிறார்�ள்!!!!

செAாத்தத்தில் தன்னி�ரற்ற தனித்தன்கைAகைய யாரும் நிரூபிக்�வில்கைல!

அவ்வாறு  ஒவ்செவாருவரும் நிரூபிக்� புறப்பட்�ால் அகைனவரும் �ாதித்தவர்�ஜேS!!!

தன்கைன தன்முயற்சியால் முந்துகிறவனும்,

அகைத நிரூபிப்பவனுஜேA தன்னி�ர் அற்றவன்!!!

நீயும் ஆயத்தாAாகு, நானும் ஆகிஜேறன்!

ஆனால் ஜேபாட்டி உனக்கு நீயும், எனக்கு நானுஜேA!!!

வாழ்த்துக்�ள்...

26



20. செவற்றியின் வா�ற்படி!

ஜேதால்வி எனக்கு கிட்டிய முதல் பரிசு!

என்கைன அள்ளியகைனத்த முதல் செவற்றி!

பிறரும் என்மீது அக்�கைற செ�ாண்�ார் என்றுணர்த்திய தருணம்!

வாழ்வில் நாம் ந�ர்கின்ஜேறாம் என்பகைத உணர்த்தும் �ருவி!

Aனிதன் லட்சியப்பாகைதயில் �ால் ஊன்றி ந�க்� உதவும் லா�ம்!

செ�ழித்து வSர வித்திட்� தகைழ உரம்!

உகைழப்பிற்கு கிகை�த்த உண்ணத உத்திரவாதம்!

திறம் ஜேAம்ப� பயன்படும்  ஊற்றுநீர்! 

நீண்டு வSர்வதற்�ா� ஒடிக்�ப்படும் கிகைS�ள்!

தடுக்கி விழுந்தவர் எல்லாம் ஜேதாற்றவரில்கைல! 

தம்முயற்சியில்லாதவஜேர ஜேதாற்றார்!

தகை��ள் பலவரினும் அகைத த�ர்ப்பவர்,

இதி�ா�த்தில் அழியா இ�ம் செபறுகிறார்! 

முயற்சி செ�ய் முடியாதது ஏதுமில்கைல!

  

விழி.எழு.விருட்�Aாகு�!!!
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21.வாழ்க்கை�!

வாழ்க்கை� ஓர் அரிய செபாக்கிஷம்!

அதன் ஒவ்செவாரு நாளும் நம்வ�ம்!

வாழ்க்கை�யில் செதன்றல் �ாற்றா� இருப்ஜேபாAா�!

Aற்றவர் இதAா� உணர்ந்துசெ�ாள்S!

வாழ்க்கை�யில் தீபAா� இருப்ஜேபாAா�!

பாகைதக்கு செவளிச்�Aாய் பிறர் பயணிக்�!

வாழ்க்கை�யில் நீரா� இருப்ஜேபாAா�!

பிறசெபாருள் விகைSந்து, தானும் ஓர் உணவா� பயன்தர!

வாழ்க்கை�யில் AரAா� இருப்ஜேபாAா�!

நல்ல �ாய், �னி, நிழல் Aற்றும் பல்செபாருSாய் பயன்தர!

வாழ்க்கை�யில் ஒரு புத்த�Aா� இருப்ஜேபாAா�!

பிறர் பயின்று அவர்�ள் வாழ்வு சிறப்புற!!! 

உன்னால் முடியும் என்று ஒருவர் கூறினால், 

அகைனவருக்கும் புது உல�ம் பகை�க்கும் துணிவு வரும்!

தினம் தினம் புதுகைA பகை�த்திடுஜேவாம்,

நAது சிந்தகைனயால், ஜேபச்�ால், செ�யலால்!

நாகைS நAது கை�யில் தான், 

இன்று நம்சிந்தகைன இலக்கை� ஜேநாக்கி இருக்�ப்செபறின்!!!

விழி.எழு.விருட்�Aாகு�!
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22. பண்பின் உன்னதம்!

வாழ்வில் நன்றா� பயணிக்� பல்லக்கு ஜேதகைவயில்கைல!

நம் இன்பத்கைத இரட்டிப்பாக்�வும், துன்பத்கைத பங்கி�வும்,

உற்றவர்�ள் இருந்தால் ஜேபாதுA�ா...

சிறிய வீட்டில் வசித்த Aகிழ்ச்சிகைய பளிங்கு Aாளிகை� தருவதில்கைல!

அகைற�ள் அதி�Aாவதால் Aனதின் தூரமும் அதி�Aாகிவிடுகிறது!

பகைழய ஜே�ாற்றின் சுகைவ Aற்றும் �த்கைத, பிட்�ா ஒருஜேபாதும் தரமுடியாது!

அப்பா, அம்Aாவின் உகைழப்கைபயும், �ஷ்�த்கைதயும்,

பார்த்து வSர்பவர்�ளுக்கு செ�லவு �ம்மிதான்!

அத்தியாவசியத்திற்கும், அனாவசியத்திற்கும்

இகை�யில் இருக்கிறது ஜே�மிப்பு!

ஜே�மிப்பு என்பது எதிர்�ாலத்கைத ஜேநாக்கிய அச்�மில்கைல, உபாயம்!

அது ஓட்�த்தின் இகை�யில் �கைSப்கைப ஜேபாக்� உதவும் செதம்பு பானம்!

பூச்சியத்திலிருந்து ஒன்றாய் உருவாகிவிட்�ால், பத்து, நூறு,

ஆயிரம், இலட்�ம், ஜே�ாடியாய் செபருகும் �ாலம் தூரமில்கைல!

எல்ஜேலாருக்கும், எல்ஜேலாரின் உயர்விற்கும் ஒன்ஜேற,

முழுமூலக்�ாரணம் அது உகைழப்ஜேப! 

உறுதியாய் உகைழப்ஜேபாம்!

வானம் தூரமில்கைல! 

விழி! எழு! விருட்�Aாகு�!!!
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23. நடுத்தர வர்க்�ம்!

நடுத்தர வர்க்�ம்,

ஜேAலும் இல்கைல,

கீழும் இல்கைல!

நடுவில் செதாங்கும்!

விழவும்,ஏறவும்,

முடியாAல் தவிக்கும்,

�ரா�ரி Aக்�ளின்,

தா�க் குரலின்,

�த்தம் நி�ப்தம்!

�ணக்கு பார்த்து,

பகுத்து, வகுத்து,

பார்த்து பார்த்து,

செ�லவு செ�ய்து,

�ாத்து ஜே�மித்து,

மிச்�ம் பிடித்து,

நாட்�கைS ந�த்து!

கை�க்கும் வாய்க்கும்,

Aட்டும் கிட்டும்,

�ம்பSமும் வருவாயும்,

அவ�ர செ�லவும்,

திடீர் வரவும்,

அவ்வப்ஜேபாது வரும்!

வ�தி வாய்ப்பும்,

வாழ்வும் சு�மும்,

Aகைலசெயன உயரம்,

ஏறும் ஜேவ�ம்,

எறும்பின் ஜேவ�ம்,

நம்பிக்கை� Aட்டும்,

நாட்�கைS ந�ர்த்தும்!

�னவு வாழ்வும்,

செ�ழித்த நாளும்,
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படித்தால் வரும்,

என்பஜேத நி3ம்,

நாடும் வீடும்,

படித்தால் முன்ஜேனறும்!

உகைழத்தால் முன்ஜேனறும்!

சிறப்பா� படித்து,

நம்வீடும், நம்நாடும்,

முன்ஜேனற முற்படுஜேவாம்!

இல்கைலசெயனில் அறிந்தகைத,

சிறப்பா� செ�யல்படுத்தி,

சீரா� முன்ஜேனறுஜேவாம்!

எல்லா வழி�ளும்,

இலக்கை� ஜேநாக்கி,

இருக்�ட்டும்! 

செநறி தவறிய வழி,

படு குழியாகும்!

அதுதவிர அத்தகைனயும்,

நல்வழிஜேய!!!

நகை�செயடுப்ஜேபாம்!

பகை�செயடுப்ஜேபாம்!

நாகைS நAஜேத!
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24. நி3ம்!

நிழலும் நி3ம் தான், சூரியன் ஜேAலிருக்கும் வகைர!

நிகைனவு�ள் நி3ம் தான், உ�லில் உயிர் இருக்கும் வகைர!

வாய்ப்பு�ள் நி3ம் தான், ஜேத�ல் உள்Sவகைர!

செவற்றி நி3ம் தான், Aனதில் உறுதி உள்S வகைர!

வார்த்கைத நி3ம் தான், ஜேநாக்�ம் நல்லதா� உள்Sவகைர!

அன்பு நி3ம் தான், இரு Aனம் இகைணந்து இருக்கும் வகைர!

வாழ்வு நி3ம் தான், நாம் Aண்ணில் உள்Sவகைர!

வாழும் வாழ்கைவ அன்பினால் ஆள்ஜேவாம்!

இணக்�ம் செ�ாள்ஜேவாம்! இன்புற்றிருப்ஜேபாம்!
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25. ந�ரத்துவாழ்க்கை�!

ந�ரத்து வாழ்க்கை�கைய நவநா�ரி� வாழ்க்கை� என்பார் பலர்,

இங்கு வந்தகை�பவர்�ள் இருவஜேர, 

ஒருவர் �னவு�கைSயும், Aற்செறாருவர் 

��ன்�கைSயும் சுAந்து வருபவர்�ஜேS!!!

எல்லாம் இங்கு �ாஜே�!!!

�ாகைல முதல் Aாகைல வகைர, 

Aல்லிகை� முதல் Aனிதம் வகைர.

ஓடு,ஓடு இகை�வி�ாAல் ஓடு 

லட்சியம் ஜேவறு ஜேவறா� இருக்�லாம்

ஆனால் வழி ஒன்ஜேற!!!

இங்கு �ாலம் பாராத உகைழப்பிற்ஜே� ஊதியம் 

அதில் ப�லுமில்கைல, இரவுமில்கைல, 

பனியுமில்கைல, Aகைழயுமில்கைல,

எந்நிகைல உயரும் என்ற நம்பிக்கை� Aட்டுஜேA!!!

தன்கைன நம்பி! தன் உகைழப்கைப நம்பி! 

�னவு�கைSயும் ��ன்�கைSயும் பூர்த்தி செ�ய்ய ஓடுபவர்�கைS ஒருஜேபாதும் கை�விட்�தில்கைல 

இந்ந�ரம்!!!

செAாத்தத்தில் அகைனவரின் �னவு�ளினால் தூங்�ாAல் விழித்திருக்கிறது இந்ந�ரம் இப்செபாழுதும் 

எப்செபாழுதும்!!!

33



26. Aாற்றம்!

Aாற்றம் ஒன்ஜேற Aாறாதது என்பகைத,

ஒவ்செவாரு Aாற்றமும் தீர்க்�Aா� செ�ால்லுகின்றன!

குழந்கைதயில் Aழகைல செAாழியாய் Aாறின!

பள்ளி செ�ன்றதில் கிறுக்�ல்�ள் எழுத்தாய் Aாறின!

ஓடித்திரிந்ததில் நாட்�ள் ஜேவ�Aாய் Aாறின!

�ற்று வSர்ந்ததில் எல்லாமும் �ண்செணதிஜேர Aாறின!

வSர்ச்சியகை�ந்ஜேதன் ஜேத�ம் Aாறின!

பருவAகை�ந்ஜேதன் ஜேதாற்றம் Aாறின!

படித்து பகுத்ஜேதன் அறியாதகைவ Aாறின!

�ாதல் செ�ாண்ஜே�ன் பார்கைவ Aாறின!

பணியில் அAர்ந்ஜேதன்  வருAானம் Aாறின!

உறவு�ள் �ண்ஜே�ன் செபாறுப்பு�ள் Aாறின!

�ாலம் Aாற, Aாற! ஆண்டு�ள் ஏற ஏற!

எல்லாஜேA Aாறிக்செ�ாண்ஜே� செ�ல்கின்றன!

Aாற்றம் செதா�ர்வதால் பூமியும் இகை�வி�ாAல் சுழல்கிறது ஜேபாலும்!

இரவு,ப�லாய் பருவ �ாலங்�Sாய் Aாறி Aாறி துரத்துகிறது!

ஓட்�ம் நின்றபாடில்கைல!

பூமிக்ஜே� இந்த நிகைல எனில்,

நAக்கு என்ன விதி விலக்�ா?

Aாற்றத்தில் பங்கு செ�ாள்ஜேவாம்!

Aாற்றம் நல்லன விகைSவிக்கும்!

நம்புஜேவாம்! நம்நிகைல உயர Aாற்றம் வழிபயக்கும்!

Aாற்றத்திற்�ான நம்பிக்கை�யு�ன் இன்றும் என்றும்!
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27. நல்ல�ாலம்!
இனி நல்ல�ாலம்...

இனிப்பான �ாலம்...

இSகைAயான �ாலம்...

�ளிப்பான �ாலம்...

நAக்�ான �ாலம்...

உகைழப்பவர்க்�ான �ாலம்...

உன்னதAான �ாலம்...

உற்�ா�Aான �ாலம்...

உல�ம் ஜேபாற்றும் �ாலம்...

ஊக்�Aான �ாலம்...

நAது எண்ணம்ஜேபால் வாழ்வு செ�ழிக்கும் �ாலம்...

�னவு�ள் நிகைறஜேவறி வண்ணம் செ�ாழிக்கும் �ாலம்!

வாழ்வில் செதன்றல் சுழன்றடிக்கும் �ாலம்!

தனங்�ள் பூத்துக்குலுங்கும் முன்பனிக்�ாலம்!

�ாலம் நAது எண்ணங்�ள் ஜேபாஜேல ஒளிரும்!

எண்ணங்�கைS செ�துக்குஜேவாம் ஒளிAயAாக்குஜேவாம் எதிர்�ாலத்கைத!!!

வாழ்� வSமு�ன்…
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28. தனித்துவம்!

இயல்பாய் இருப்பதும் விசித்திரம்!

இயல்பாய் ந�ப்பதும் விசித்திரம்!

தனித்துவம் இழப்பஜேத, ஓடும் �ாலத்தின் விசித்திரம்!

நம் நல்எண்ணங்�கைS Aழுங்�டித்து!

நம் சிறப்பு�கைS அப�ரித்து!

நம் வSங்�கைS சுவி�ரித்து!

நம் அகை�யாSம் அழிக்�ப்பட்�ால்,

கூட்�த்தில் ஒருவஜேர நாம்!

அதற்ஜே� இவ்வுல�மும், ஆதாயக்�ாரர்�ளும் துடிக்கிறார்�ள்!

தன் பலமும், தனித்துவமும் விட்டுக்செ�ாடுக்�ாத Aனிதன்!

ஓர்இSவர�னா� இருக்கிறான்!

இSவர�கைன இரவல் �ாரனா�,

Aாற்றத்துடிக்கிறது இவ்வுல�ம்!

இனம் �ண்டுசெ�ாள்,

உன் பாகைதயில் நீ செ�ழித்து வSர்�!

முடிந்தவகைர �ரம் செ�ாடுத்து உதவு�!

நAது தனித்துவம் அ�ம்பிடிப்பது என்றால்,

நிகைனப்பது கிகை�க்கும் வகைர தீரா உகைழப்பு ஜேவண்டும்!

நAது தனித்துவம் ஓவியம் வகைரவசெதன்றால்,

Aனதில் நீங்�ாத �ற்பகைன உணர்வு ஜேவண்டும்!

தனித்துவம் பிரிந்து நிற்பதற்கில்கைல, 

சிறந்து விSங்குவதற்கு! 

நவரத்தினத்தில் ஓர் கைவரம் ஜேபால்!

ஒன்பகைதயும் ஜே�ர்த்து பார்ப்பின் கைவரமும் ரத்தினஜேA,

ஆனால் தனித்து பார்பின் அதன் Aதிப்பும் விகைலயும் அதி�ம்! 

அதுஜேவ! தனித்துவம்!

முயற்சி இல்லா வித்து உரAாகும்!

முயற்சியுகை�ய வித்ஜேதா AரAாகும்!

AரAா? உரAா? 
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29. முடியும்!

முடியும் என்பதற்கு உதாரணAாய் இரு!

இயலும் வகைர முயன்று செ�ாண்டிரு!

தவழும் குழந்கைதக்கு நகை� செவற்றி!

துவழும் Aானிற்க்கு ஓட்�ம் செவற்றி!

பயிலும் வித்கைதக்கு ஜேபாட்டி செவற்றி!

முதல்முகைற 3னித்ஜேதாம் இப்புவியில் செவற்றி!

ஒவ்செவாரு முகைறயும் முயன்ஜேறாம் இவ்வாழ்விற்கு செவற்றி!

நம் பிறப்பிற்�ான பலஜேன யாரும் நம்கைA,

நம்பாத ஜேவகைSயில் நம்�ால்�ளில் தாஜேன நிற்பஜேத!

இருக்கும் நாட்�ளில் உதாரணAாய் வாழ்ஜேவாம்!

நம்புஜேவாம் இவ்உல�ம் நம்வ�ம்!

முடியும் என்றால் இன்றும், என்றும் நAஜேத!
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30. வாழ்க்கை�ப்பயணம்!

வாழ்க்கை� பயணம் செதா�ங்கிய இ�த்தில் முடிகிறது �ற்று அனுபவங்�ளு�ன்!

வாழ்வில் நாம் நாAா� இருப்ஜேபாம்,

பிடித்தவர்�ள் உ�ன் பயணிப்பார்�ள்,

பிடிக்�ாதவர்�ள் வழியில் இறங்கிவிடுவார்�ள்...

இறங்கியவர் இ�த்கைத இன்செனாருவர் நிரப்புவார்,

இல்கைலஜேயல் சில ஜேநரம் �ாலியான இருக்கை�யு�ஜேன பயணங்�ள் செதா�ரலாம்.

துகைணக்கு ஆள் இல்லாத பயணம் எல்லாம் வீண் இல்கைல!

பல ஜேநரங்�ளில் தனியா� ந�ப்பவர்�ள் செவகுதூரம் பயணிக்கிறார்�ள்!

தூரம் சிறிதா� ஜேதான்றும் துகைண இருப்பின்!

�ற்றுக்செ�ாண்ஜே� இருந்தால் வாழ்க்கை� எளிஜேத!

செ�ல்லும் வழி முழுவதும் ஜேநாக்கிச்செ�ன்றால் செதால்கைலயில்கைல!

ஜேநாக்�ாவிடின் ஜேAடும், பள்Sமும் புரட்டி புரட்டி ஜேபாடும்!

�ாலம் என்னும் �ருவியில் நாம் செ�ய்யும் பயணம் பதிவாகிறது!

பதியும் படி வழி செநடு� ந�ந்தால் அது �ாலத்திற்கு �ன்AானஜேA!

ஜேவ�ம் அறிந்து, இகைSப்பாறி, �கைSப்பாறி, பதற்றப்ப�ாAல் பயணிப்ஜேபாம் வாழ்க்கை� பயணம் 

இனிஜேத!
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31. செநருக்�டி நிகைல!

வாழ்க்கை� செநரி�லில் செநருங்கும் செபாழுது,

நAக்�ானவர்�ளின் ஜேத�ல் மி�அதி�Aாவது இயல்ஜேப!

துகைணயில்லா �ன்றிற்கு துகைணயா� யார் வருவார்!

இகைணயில்லா இகைSஞர்க்கு இகைணயா� யார் வருவார்!

இகைணயும் துகைணயும் பிறப்பதில்கைல Aனதில் உ�ன் இருப்பஜேத!

நம்பிக்கை� என்னும் உறுதுகைணஜேய!

சுழலின் Aத்தியில் சிக்கியவன் ஜேபால் எவ்வSவு எழினும் உதவிக்கு ஓர் �ரம் ஜேவண்டும்!

அந்த �ரம் நம்பிக்கை�யாய் எல்ஜேலாருக்கும் அகைAய ஜேவண்டும் தன்னம்பிக்கை�யாய்!

ஜேதனீகையவி� நாம் கூடுதலா� முயற்சி செ�ய்ய ஜேவண்டும்!

எறும்கைப வி� சுறுசுறுப்பா� ஓர் வழி அகை�படின் Aற்ஜேறார் வழி ஜேத� ஜேவண்டும்!

�ாற்கைறவி� ஜேவ�Aா� வீசி நல்ல எண்ணம் Aனதில் பரப்ப ஜேவண்டும்!

நதியின் பாய்�ல் ��கைல ஜேநாக்கிஜேய அதுஜேபால் உனது பாய்ச்�ல் இலக்கை� ஜேநாக்� ஜேவண்டும்

நாம் �ாணும் இ�ரான வழிகைய சீராக்கினால் பயணம் துரிதப்படும்!

விஜேவ�Aாய் விகைரவாய் பயணிப்ஜேபாம்,

சீரான ஜேவ�ம் செ�ாள்ஜேவாம் இலக்கு ஒன்ஜேற குறியாகும் தகை��Sல்ல!
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32. ஆணிற்கு ஜேவண்டிய Aனம்!

�Sம் பு� �ாத்திருக்கும் ஜேதாள்!

�யவர்�கைS வீழ்த்த இருக்கும் ஜேதாள்!

ஒரு ஜேபாதும் பாரத்தினால் ஓயாத ஜேதாள்!

இடுக்�ன் தாங்கி நிற்கும் ஜேதாள்!

சினம் செ�ாண்�வன் சீரி வந்திடினும்,

பகை� செ�ாண்�வன் ��லாய் வந்திடினும்,

த�ர்க்� முடியாத பாகைற இவன்!

அ�க்� முடியாத �ாகைS இவன்!

எதிர்க்� முடியா வீரன் இவன்!

எவன் அவன் தன்கைன அறிந்தவன்!

உனது �க்தி நீ அறிந்திருந்தால்!

அது பல்கி செபரு� பயின்றிருந்தால்!

எதிரில் பார் வரின் அஞ்� ஜேவண்�ாம்!

உனது பலம் நீ அறிந்திருந்தால்!

எதிரில் புயஜேல வரினும் அச்�ம் ஜேவண்�ாம்!

நிலம் தன்னில் �ால் ஊன்றி நில்!

Aனம் தன்னில் நம்பிக்கை�யு�ன் நில்!

�Sம் தன்னில் உயரிய யுக்தியு�ன் நில்!

முடிவினில் செவற்றியு�ன் நில்!
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33. குகைறயில்லா Aனிதன்!

குகைறயில்லா Aனிதன் உண்�ா இவ்வுலகில்?

நம் எதிரில் உள்Sவர் குகைறயில்லாதவஜேர நAக்கு!

நாம் அடுத்தவர் தட்கை�ஜேய எப்செபாழுதும் ஜேநாக்குகிஜேறாம்!

நAது தட்கை� நாம் எப்ஜேபாது பார்க்கின்ஜேறாஜேAா,

அன்றிலிருந்து குகைறயில்கைல, ஏசெனன்றால் நம்முகை�யஜேதா அக்ஷயபாத்திரம்!

எதுவாகினும் அது நம்மிலிருந்து துவங்குகிறது!

நAது எண்ணம் எப்படிஜேயா அதுஜேவ நAது சூழ்நிகைல!

நAது சூழ்நிகைல எப்படிஜேயா அதுஜேவ நAது செ�யல்!

நAது செ�யல் எப்படிஜேயா

அதுஜேவ நAது செவற்றி!

தகை��ள் தகை�யா�வும் இருக்�லாம்!

தகை��ள் �வால்�Sா�வும் பார்க்�லாம்!

தகை�யா� ஜேதான்றின் ஜே�ா� y ம், ஜேதால்வியாய் முடியும்!

�வாலா� ஜேதான்றின் உற்�ா�ம், செவற்றியாய் முடியும்!

விழி திறப்பின்,வழி பிறக்கும்! 

விழி திறப்பின்,ஒளி பிறக்கும்! 

வாகை� சூடுஜேவாம் Aனக்�ண் Aார்க்�Aா�!
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34. விசித்திர Aனிதர்�ள்!

இவ்வSவு சுயநலAாகியதா Aனிதவாழ்வு?

இரக்�ம் செ�ாண்� Aனிதர்�ள் அற்ப செ�ாற்பம் தானா?

இன்றSவில் இரக்�ம் குடும்பத்தினர் Aத்தியிஜேல கூ� இல்கைல என்றாகின!

அக்�கைற செ�ாண்� பால்ய உறவு�ள் கூ� பணத்தின் செபயரால் பகை�த்து நிற்கின்றன!

பகை�வன் கூ� நம் வSர்ச்சியில் ஆர்வப்படுவார் ஆனால் பக்�த்து வீட்டு�ாரரி�ம் அதுஇல்கைல!

நான் எனது என்ற குறுகிய வட்�த்தில் சுழலும் இயந்திரAாகின Aனித வாழ்வு!

ஓடும் ஓட்�த்தில் வழியில் �ாணும் வித்கைத�ளில் �ற்று இகைSப்பாறி இதுதான் வாழ்வாகின!

செபாருட்�கைS ஜே�ர்க்கின்ற ஜேவ�த்தில் சில Aனிதகைன கூ� �ம்பாதிக்� முடியாAல் ஜேபாகின்றன!

உல�AயAாதலினால் ஒருவன் கைவத்திருக்கும் செபாருஜேS அவனது Aதிப்பு என்றாகின!

ஒரு செவள்Sத்தில் செபாருட்�ள் அடித்துச்செ�ன்றால் எல்ஜேலாரும் �AஜேA!

ஜே�ர்ப்பகைத இதயAா�வும், ஜே�மிப்கைப முதலி�ா�வும் செ�ய்யின் எதிர்�ாலம்

இரக்�Aான �ாலAா� ஜேதான்றும்...

நாளும் சிந்திப்ஜேபாம் நல்Aனிதனா� இருப்ஜேபாம்...
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35. இகை�செவளி!

பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும்Aான இகை�செவளி வாழ்க்கை�!

இருப்பஜேதா எண்ணிவிடும் நாட்�ள் இவ்வுலகில்!

இதில் எத்தகைன �ண்கை��ள் எத்தகைன ஜேவற்றுகைA�ள்!

Aனிதன் பறந்து திரியஜேவ செபரிய உல�ம் கைவத்தான் இகைறவன்!

Aனிதஜேனா தனக்செ�ாரு �ாதி, Aதம் என கூட்�ம் �ண்டு ஜேதங்�லானான்!

அதில் அவன் செபருகைA இருப்பதாய் உணர்ந்தும் செ�ாள்கிறான்!

�ாதி�கைS �ாகைலயிஜேல விட்டு வி�வும், 

Aதங்�கைS வீட்டின் Aதில் சுவரில் விட்டு வி�வும்,

�ற்று எட்டிப்பாருங்�ள் Aனித ஜேநயத்து�ன்,

பிறர் ஜேபாற்றும் படி வாழ்வு வாழ ஜேவண்டும்,

வாகைழயடி வாகைழயாய் நம்கைA யாவரும் வாழ்த்த ஜேவண்டும்!

இப்படி ஓர் வாழ்கைவ ஓவ்செவாருவரும் வாழத்துடித்தால்!

அந்த இகைறயும் இறங்கி வந்து ஜேவடிக்கை�பார்ப்பார்!

வா ஜேதாழா வா, நாகைS நAஜேத!
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36. ஜேத�ல்!!!

ஜேதடு ஜேதடு இகை�வி�ாAல் ஜேதடு!

நீ எகைதத்ஜேதடுகிறாஜேயா

அதுவும் உன்கைனஜேய ஜேதடுகிறது!

நாம் ஜேதடியது சீக்கிரம் கிகை�க்�வில்கைல எனில்,

நாம் தயார் இல்கைல என்று அர்த்தம்!

ஜேதடிய செபாருகைS ஜேபண வழி �ாணவில்கைல எனில்! 

அது நAது தகுதியின்கைனகைA ஆகிவிடும் அல்லவா!

தகுந்த ஜேநரத்தில் நம் தகுதி பார்த்து,

நம்மி�ம் வந்துவிடும்! நாம் ஜேதடும் செபாருள்!

ஜேதடித் செதாகைலந்திடுஜேவாம்!

செதாகைல தூரமில்கைல!

செதாட்டுவிடும் தூரம்தான்!

�ண்ணில் பட்டுவிடு!

உன்கைன இகைA�ளில் கைவத்து �ாத்திடுஜேவன்!
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37. எதிர்பார்ப்பு!

வாழ்க்கை� முன்ஜேனறும் என்பஜேத நாளும் உகைழக்கும் Aக்�ளின் எதிர்பார்ப்பு!

�ல்வி வாழ்க்கை�யில் உயர்த்தும் என்பஜேத ஏகைழ குடிAக்�ளின் எதிர்பார்ப்பு!

செவளிநாட்டில் ஜேவகைல செ�ய்து விகைரவில் ��ன், ��கைA�கைS அகை�ப்பஜேத பரஜேதசியின் எதிர்பார்ப்பு!

ஆகை� பட்� எல்லாவற்கைறயும் அழுது வாங்கிவி�லாம் என்பஜேத குழந்கைதயின் எதிர்பார்ப்பு!

எதிர்பார்ப்பு�ள் இல்லாத வாழ்வில்கைல யாருக்கும்!

எதிர்பார்ப்பு பலிக்� செ�ய்யும் முதலீடு செதரியவில்கைல பலருக்கும்!

உகைழக்�ாAல் இருந்தால் முன்ஜேனற்றமில்கைல!

�ற்�ாAல் இருந்தால் உயர்வில்கைல!

துயில் எழாAல் இருந்தால் எழுச்சியில்கைல!

ஜே�மிக்�ாAல் இருந்தால் செ�ல்வமில்கைல!

எதிர்பார்ப்பு பலிப்பது நம் கை�யிஜேல!

அகைத சிலர் உகைழப்பு என்பர், சிலர் புண்ணியம் என்பர்,

இன்னும் பலர் அதிர்ஷ்�ம் என்பர்!

எது எப்படியாகினும் உனது முயற்சிஜேய உனது எதிர்பார்ப்கைப நிகைறஜேவற்றும் �ருவியாகும்!

விழி.எழு.விருட்�Aாகு�!

45



38. செநருக்�டியின் செநரு�ல்!

செநருக்�டி�ளின் Aத்தியில் சிக்கித் தவிக்கும் �ரா�ரி இகைSஞன் நான்!

செநருக்�டியின் செநரு�ல் மி�வும் அ�ர்த்தியாய் அழுத்துகிறது என்கைன!

செநரு�ல்�ளினால் ஈரப்பதம் இழந்து �ாய்ந்த �ரு�ாஜேனன்! ஆனால்!!!

உர�! உர�! பற்றும் என்று ஒருஜேபாதும் அறிஜேயன்!

தன்கைன தற்�ாக்� ஈரப்பகை� ஒன்ஜேற வழி அதனால் தான் ஏஜேனா வி�ாAல் �சிகிறது வியர்கைவ!

வழிகின்ற வியர்கைவ எல்லாம் விசும்பின் துளிஜேய பக்குவஜேAனும் Aரத்திற்கு நீராய்!!!

உளியின் அடியில் பாகைற சிகைலயாகிறது! செநருக்�டியில் Aனிதன் AாAனிதனாகிறான்!!!

செநருக்�டியு�ன் ஜேநரடியா� ஜேAாதுபவன் துணிந்தவன்!!!

துணிந்தவனுக்ஜே� இவ்வுல�ம் வ�ப்படும்!!!

விழித்திரு! விகைழபடு!விண் முட்டும் விருட்�Aாய் வSர்திடு!!!

46



39. வாலிபம்!

வாலிபம் Aரணம் வகைர Aனிதன் வாழ விரும்பும் பருவAது!

Aது தரும் ஜேபாகைதயும்,

Aதி செ�டும் ஜேபகைதயும் விலக்கி கைவத்திருப்பவர்�ள் சிலஜேர!

அவ்வாறு இலஜேர Aாதுவின் Aயக்�Aாய்! �ாAத்தில் �லக்�Aாயிருப்பர்!

இப்படியுமிலஜேரல் சூதிர்க்கு அடிகைAயாய்,

ஜேநரவிரயAாக்கும் வீரராய் வீற்றிருப்பர்!

இம்மூன்றிலிருந்து தப்பியவன்! வாலறிவன்!

ஐம்புலத்கைத அ�க்கி ஆள்பவன்!

பாரதி கூறினான் இSகைAயில் வறுகைA செ�ாடியது என்று!

ஆனால் இக்�ாலம் அதற்கு ஜேநர்Aாறானது!

இSகைAயில் வறுகைA ஆ�ச்சிறந்தது!

வறுகைA Aது, Aாது, சூது இம்மூன்றிலிருந்தும்,

வாலிபகைன விலக்கி கைவக்கும்!

இம்மூன்றிலிருந்து மீண்�வன்!

இன்செனாரு விஜேவ�ா ஆவான்!

ஆற்றல் மிகுந்த வாலிபத்கைத அ�க்கி ஆளும்,

வல்லகைA ஒவ்செவாரு இகைSஞருக்கும் ஜேவண்டும்!

ஜே�ாம்பித் திரியாAல்!

�ற்பகைவ�கைS �ற்று!

திறகைA�கைS செவளிக்செ�ாணர்ந்து!

அறிவான �முதாயத்திற்கு வித்தாய்!

முகைSவிட்டு ஜேவர்பிடித்து!

AரAாய் வSர்ந்து பயன்தரு�!

இந்த உல�ம் நAக்கு அளித்த வாழ்விற்க்கு!

இரட்டிப்பு பலன்தரு�!

விழு! எழு! விருட்�Aாகு�!
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40. செ�ாற்�ள்!

செ�ாற்�ள் குகைலவாய் இருப்பின் அன்கைப கூட்டும்!

செ�ாற்�ள் செநகிழ்வாய் இருப்பின் Aதிப்கைப செபருக்கும்!

செ�ாற்�ள் �னிவாய் இருப்பின் உள்Sத்திகைன ஜே�ரும்!

செ�ாற்�ள் �டினAா� இருப்பின் உறகைவ உகை�க்கும்!

செ�ாற்�ள் ஜே�ாபAா� இருப்பின் நட்கைப சிகைதக்கும்!

செ�ாற்�ள் �ாந்தAா� இருப்பின் அகைAதிகைய தரும்!

செ�ாற்�ள் இதAா� இருப்பின் ஆறுதல் தரும்!

செ�ாற்�ள் இனிகைAயாய் இருப்பின் செவற்றி வரும்!

செ�ாற்�ள் தமிழா� இருப்பின் தமிழுக்கு அணிஜே�ரும்!

நாளும் உதடு உதிர்க்கும் செ�ால்ஜேல,

நAது எதிரிகையயும், நண்பகைரயும் ஜேதடித்தரும்!

எதற்கும் �ல்லகை� இல்கைல எனில் செதால்கைலயில்கைல!

செ�ாற்�கைS �ல்லகை�யில் �லித்து ஜேபசு�!

வாய்செAாழி சிறப்பின் கைவய�ம் நAஜேத!

-செ�ல்வா
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